
JEZIORO OGARDZKA ODNOGA

Charakterystyka jeziora:  

Województwo: lubuskie 
Powiat: strzelecko-drezdenecki
Gmina: Strzelce Krajeńskie
Makroregion: Pojezierze Południowopomorskie
Mezoregion: Pojezierze Dobiegniewskie
Dorzecze:

Mierzęcka Struga
Drawa
Noteć
Warta
Odra
Bałtyk

Powierzchnia zwierciadła wody: 55,3 ha
Głębokość maksymalna: brak danych
Głębokość średnia: brak danych
Długość maksymalna: 2600 m
Szerokość maksymalna: 340 m
Linia brzegowa ogółem: 5700 m

PIELICE 

Pielice, wieś położona w odległości 9 km na północny wschód 
od Strzelec, na skraju Puszczy Drawskiej. Pierwotnie miej-
scowość zlokalizowano przy drodze z Lipich Gór do Ogardz-
kiego Młyna, przy lokalnej drodze do Ogard. Jej nazwa ma 
pochodzenie słowiańskie i oznacza pielesze, legowisko, 
kryjówkę. Po raz pierwszy została wymieniona w 1337 roku. 
Stanowiła wówczas własność rodu von Bornstedt. W 1901 
roku majątek objął Hermann von Knobelsdorff-Brenkenhoff.
W centrum wsi znajduje się kościół ryglowy, jednonawowy, 
wzniesiony w końcu XVIII lub na początku XIX wieku. Na 
skraju wsi spotykamy niewielkie polodowcowe jeziorko Pie-
lice. 
Opis leśnego miejsca biwakowania wyposażonego w za-
daszone ławy i stoły, możliwość cumowania.

OPIS SPŁYWU KAJAKOWEGO

Z jeziora Słowa na j. Osiek płyniemy kanałem o długoś-
ci prawie 1500 m. Wzdłuż jego brzegów znajdują się łęgi 
źródliskowe z wyjątkowo bogatą florą i fauną, a przy końcu 
można spotkać małe jeziorko „Błotne”, bogato porośnięte ro-
ślinnością wodną, tworzącą pływające łąki wodne. Jezioro 
Ogardzka Odnoga, zatoka Żabia i jezioro Osiek stanowią 
największy zbiornik wodny na Pojezierzu Dobiegniewskim. 
Łącznie powierzchnia jezior wynosi 582 ha, długość to po-
nad 9000 m przy maksymalnej głębokości 35 m. Wypływając  
z kanału kierujemy się w lewo, wpływamy na jezioro Ogardz-
ka Odnoga. Mijamy szczątki spalonego w 1973 roku mostu, 
który stanowił skrót do wsi Chomętowo. Dzisiaj można oglą-
dać pozostałości dawnego mostu – zmurszałe pale wbite  
w dno jeziora. Planowane jest odtworzenie mostu.
Po przebyciu 1,5 km dopływa się do miejsca biwakowego, 
nieopodal wsi Pielice, wyposażonego w zadaszone ławy 
i stoły. Opływamy jezioro i przy odrobinie szczęścia może-
my podziwiać w locie orła bielika, kormorany i puchacze. 
Szczególnym walorem przyrodniczym są żeremia bobra 
europejskiego i nory wydry. Płyniemy wzdłuż brzegu jeziora  
i docieramy do „spalonego” mostu, przy którym woda Jezio-
ra Ogardzka Odnoga łączy się z wodą jeziora Osiek (gmina 
Dobiegniew).
Dla bardziej wytrwałych kajakowiczów interesujące może 
się okazać korzystanie ze szlaku wodnego położonego na 
jeziorze Osiek. Stąd mamy możliwość dopłynięcia do Świ-
noujścia i Morza Bałtyckiego rzekami: Mierzęcką Strugą, 
Drawą, Notecią, Wartą i Odrą lub kanałami rzeki Hawella do 
Berlina dalej Łabą do morza Północnego, to wyjątkowe wy-
zwanie dla najbardziej wytrwałych i doświadczonych amato-
rów sportów wodnych.
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